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Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου 
Τομέας Ρυθμιστικών Θεμάτων 

Φώτης Γάκης 



Το θεσμικό πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) 

Ο νόμος 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» 

 καθορίζει το σκοπό και το αντικείμενο δραστηριότητας μιας Ε.Κοιν.,   

 προσδιορίζει το πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία της, 

 παρέχει οικονομικά κίνητρα και μέτρα για τη στήριξή της 
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Προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Κοιν. 

Η Ε.Κοιν. είναι αστικός συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της 
ενέργειας. 

 ΜΕΛΗ της Ε.Κοιν. μπορούν να γίνουν:  
• Φυσικά πρόσωπα 

• ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι) και επιχειρήσεις τους 

• ΟΤΑ β’ βαθμού (Περιφέρειες) 
• Άλλα ΝΠΔΔ 
• ΝΠΙΔ  

 ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ: Τουλάχιστον το 50% + 1 των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον 
οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.  

 ΣΚΟΠΟΣ: Οι Ε.Κοιν. είναι γενικά μη κερδοσκοπικού σκοπού. Εξαίρεση αποτελούν οι 
περιπτώσεις των Ε.Κοιν. που αριθμούν πάνω από 15  μέλη με το 50%+1 εξ αυτών να είναι 
φυσικά πρόσωπα, οι οποίες δύναται να είναι κερδοσκοπικού σκοπού. 

 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που 
κατέχει, συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο. 
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Δραστηριότητες των Ε.Κοιν. που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τυπικές δραστηριότητες των Ε.Κοιν.  

ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΖΗΤΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΙΔΙΟ-

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

20-21/7/2021: «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση» 



 

 
1. Συμμετοχή της Ε.Κοιν. στην αγορά ως ανεξάρτητος παραγωγός 

 
Ε.Κοιν. συστήνεται με σκοπό να εγκαταστήσει ΦΒ σταθμό έως 1 MW για την πώληση 
ενέργειας στην αγορά. 
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ΚΙΝΗΤΡΑ:  
 Προβάδισμα τεσσάρων (4) ή ενός (1) μηνός έναντι αιτήσεων που κατατέθηκαν την 

ίδια ημερομηνία για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης  
 Μείωση της εγγυοδοσίας κατά 50% για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 

 Μη υποχρεωτική η συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 
προσφορών του ν. 4414/2016* 

 Στον ν. 4602/2019 ορίζεται Τ.Α. για ΦΒ σταθμούς των Ε.Κοιν. προσαυξημένη κατά 
10% της μεσοσταθμικής Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την 
τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών 

 Για τις Ε.Κοιν. προβλέπεται μειωμένη πρόσθετη χρέωση ως αντικίνητρο για τη 
παρατεταμένη παραμονή στον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. 

 Δυνατότητα για εγκατάσταση των σταθμών των Ε.Κοιν. στο κορεσμένο δίκτυο της 
Πελοποννήσου και της Εύβοιας μέχρι εξαντλήσεως συγκεκριμένων περιθωρίων 
ισχύος 50 και 20 MW αντίστοιχα.  

 Απαλλαγή των μελών της Ε.Κοιν. από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ 

*Η συνολική ισχύς των σταθμών μιας Ε.Κοιν. εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών περιορίζεται από τον ν. 4602/2019 στα 18 MW. 
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Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός  

 

 

 

 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
Πολλές καταναλώσεις Ένας σταθμός παραγωγής 

Η παραγόμενη ενέργεια από ένα σταθμό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ μιας Ε.Κοιν.  συμψηφίζεται με 
την καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της Ε.Κοιν., ευάλωτων 
καταναλωτών και πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  

 

 

 

 

Με τον Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό (Virtual Net Metering): 

 δεν είναι αναγκαίος ο ταυτοχρονισμός παραγωγής και κατανάλωσης  - η 
περίσσεια ενέργειας σε μια χρονική περίοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
συμψηφίσει καταναλισκόμενη ενέργεια μιας επόμενης χρονικής περιόδου   

 οι εγκαταστάσεις παραγωγής και κατανάλωσης δεν βρίσκονται κατάντη του 
ίδιου μετρητή ή δεν ανήκουν στο ίδιο τοπικό δίκτυο 
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2. Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός: μετατροπή πολυκατοικίας σε 
‘κτήριο μηδενικής κατανάλωσης’ (ΝZEB) 

Πέντε φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας συστήνουν 
Ε.Κοιν. και εγκαθιστούν ΦΒ σταθμό στο δώμα της πολυκατοικίας ο οποίος συνδέεται στο Δίκτυο 
μέσω νέας παροχής. Η ισχύς του σταθμού έχει επιλεγεί έτσι ώστε η ετησίως παραγόμενη 
ενέργεια να ισούται με τις ετήσιες ηλεκτρικές καταναλώσεις των πέντε κατοικιών.  

Ο Προμηθευτής επιμερίζει την ενέργεια του σταθμού σε κάθε κατοικία σύμφωνα με τα 
δηλούμενα από την Ε.Κοιν. ποσοστά (virtual sharing) και εν συνεχεία συμψηφίζει την ενέργεια 

που αντιστοιχεί σε κάθε κατοικία με την κατανάλωσή της (virtual net metering).  
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ΚΙΝΗΤΡΑ:  
Η εγκατάσταση ενός – αντί πέντε ΦΒ 

σταθμών (ένας για κάθε διαμέρισμα) 
πλεονεκτεί λόγω:  
 
 μικρότερης πολυπλοκότητας 

 οικονομίας κλίμακος 
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3. Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός: παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για 
τις ανάγκες των ΟΤΑ και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας  

Σχολικές  
μονάδες 

Δημοτικός 
φωτισμός 

Ευάλωτοι 
καταναλωτές 

& φτωχοί 

Δημοτικά 
κτήρια 

Αντλίες 
ύδρευσης 

Τρεις ΟΤΑ α’ βαθμού συστήνουν Ε.Κοιν. και εγκαθιστούν ΦΒ σταθμό εντός της Περιφέρειάς 
τους.  Ο σταθμός συνδέεται στο Δίκτυο ΜΤ. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα η ισχύς του μπορεί να 
ανέρχεται έως 1 MW.  

• Η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με την ενέργεια παροχών ΜΤ ή ΧΤ των ΟΤΑ 
• Η Ε.Κοιν. επιπλέον διαθέτει μέρος της παραγόμενης ενέργειας προς συμψηφισμό με 

παροχές ευάλωτων καταναλωτών και πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας 

εντός της ίδιας Περιφέρειας.  ΚΙΝΗΤΡΑ: 
 Προτεραιότητα για τη χορήγηση προσφοράς 

σύνδεσης και απαλλαγή από εγγυοδοσία 
 Η δυνατότητα χωροθέτησης του σταθμού 

οπουδήποτε εντός της Περιφέρειας της 
Ε.Κοιν., επιτρέπει η επιλογή της θέσης να 
γίνει με κριτήριο τη διαθεσιμότητα 
«ηλεκτρικού χώρου» στο Δίκτυο 

 Ειδικά στα ΜΔΝ αποκλειστική διάθεση των 
περιθωρίων για ΦΒ σταθμούς με ενεργειακό 
ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 
(Απόφαση ΡΑΕ 616/2016). 
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4.  Παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο 
μικροδικτύου 

Κάτοικοι, τοπικοί φορείς και εταιρείες σε ένα Μη Διασυνδεδεμένο Νησί συστήνουν Ε.Κοιν. και 
εγκαθιστούν μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης σε ένα τοπικό δίκτυο, εγκαθιδρύοντας έτσι 
ένα «μικροδίκτυο». Με την ενσωμάτωση τεχνικών «έξυπνης» διαχείρισης η Ε.Κοιν. στοχεύει 
στην κατά το δυνατόν αποκλειστική τροφοδότηση  των καταναλωτών του μικροδικτύου από την 
τοπικά παραγόμενη ενέργεια. Επιπλέον η Ε.Κοιν. μπορεί να πουλά την περίσσεια ενέργειας του 
μικροδικτύου στο Δίκτυο, να διαχειρίζεται τη ζήτηση κατ’ εντολή του Διαχειριστή ή να 
προσφέρει στο Δίκτυο επικουρικές υπηρεσίες.      
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ΚΙΝΗΤΡΑ:  
 Τα μικρά και μεσαίου μεγέθους 

νησιά είναι ενδεδειγμένα για την 
ανάπτυξη μικροδικτύων λόγω του 
υψηλού κόστους ενέργειας και της 
ανάγκης για μεγαλύτερη διείσδυση 
των ΑΠΕ. 

 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 
ευρύτερη αποδοχή των έργων ΑΠΕ.  

Το αυτόνομο μικροδίκτυο της Κύθνου –  

ηλεκτροδότηση 12 κατοικιών (2001) 
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5. Η Ε.Κοιν. ως πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών, Προμηθευτής και τοπικός 
Διαχειριστής Δικτύου  

Φυσικά πρόσωπα και εταιρίες συστήνουν μια Ε.Κοιν. με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας και την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο ενώ παράλληλα 
αποκτούν άδεια διαχείρισης του τοπικού δικτύου.   
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ΚΙΝΗΤΡΑ:  
 Το συνεταιριστικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται από 600,000€ σε 60,000€ ενώ μετά από Απόφαση της 
ΡΑΕ μπορεί να ορίζονται μειωμένα ποσά εγγυήσεων για την εγγραφή των Ε.Κοιν. στα 
μητρώα συμμετεχόντων του ΗΕΠ.  

 Οι ενεργειακές υπηρεσίες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά και 
εθνικά προγράμματα 

 Παρά τον διαχωρισμό της αγοράς μεταξύ ρυθμιζόμενων (Δίκτυο) και μη ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών (προμήθεια), η Ε.Κοιν. δικαιούται να είναι ταυτόχρονα Προμηθευτής και 
Διαχειριστής Δικτύου 
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6. Η Ε.Κοιν. ως φορέας εκπροσώπησης καταναλωτών με σκοπό την 
Διαχείριση Ζήτησης κατ΄ εντολή του Διαχειριστή 
 

Το φορτίο των διασυνδεδεμένων νησιών χαρακτηρίζεται από εποχικότητα και εξαρτάται 
έντονα από τις καιρικές συνθήκες. Η ετήσια αιχμή παρατηρείται τις βραδινές ώρες των 
καλοκαιρινών μηνών. Η ενέργεια των ΦΒ, αν δεν αποθηκευτεί προκειμένου να καταναλωθεί τις 
βραδινές ώρες, δεν μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της αιχμής. 
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Η πρόκληση 

Κατά τη διάρκεια της αιχμής, τα υποβρύχια καλώδια είναι 
κοντά στα επιτρεπτά όρια λειτουργίας τους. Στην 
περίπτωση απώλειας ενός καλωδίου, το φορτίο ενδέχεται 
να μην εξυπηρετηθεί. Η αποκατάσταση μιας βλάβης 
μπορεί να διαρκέσει από μέρες έως εβδομάδες.  

 

Η συνήθης πρακτική για την μείωση της συμφόρησης  

Ο Διαχειριστής προγραμματίζει την εγκατάσταση ενός 
νέου υποβρύχιου καλωδίου, προκειμένου να εξασφαλίσει 
τον εφοδιασμό του νησιού σε συνθήκες Ν-1.  

Σύμπλεγμα Σποράδων 
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Η σύγχρονη πρακτική για τη μείωση της συμφόρησης 

Οι καταναλωτές ενός νησιού συστήνουν μια Ε.Κοιν. η οποία διαχειρίζεται σωρευτικά το φορτίο 
των καταναλωτών για να παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης Ζήτησης προς τον Διαχειριστή. Ο 
Διαχειριστής συνάπτει με την Ε.Κοιν. ‘Σύμβαση Ελέγχου Ζήτησης’  και θέτει περιορισμούς, κατόπιν 
προειδοποίησης, σε περιόδους υψηλής φόρτισης του Δικτύου.  

 

12 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει 
την Ε.Κοιν. για τις 
υπηρεσίες Διαχείρισης 
Ζήτησης. Η αποζημίωση 
μπορεί να παρέχεται είτε 
για την παροχή της 
υπηρεσίας είτε για τη 
δυνατότητα παροχής της 
υπηρεσίας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Η ΡΑΕ θα πρέπει να καθορίσει το ρόλο του Φορέα Σωρευτικής     

Εκπροσώπησης φορτίου 

 Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει  

• να διενεργήσει έρευνα κόστους – οφέλους, συγκρίνοντας το 
κόστος για την αποζημίωση της Διαχείρισης Ζήτησης και το 
όφελος λόγω αναβολής ή ακύρωσης των ενισχύσεων του Δικτύου 

• να εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές και σύστημα τηλελέγχου και 
τηλεμέτρησης 

• να θέσει κανόνες σχετικά με τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας 
διαχείρισης ζήτησης και να προβλέψει ρήτρες σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης 

 

6. Η Ε.Κοιν. ως φορέας εκπροσώπησης καταναλωτών με σκοπό την 
Διαχείριση Ζήτησης κατ΄ εντολή του Διαχειριστή 
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7. Η Ε.Κοιν. εγκαθιστά σύστημα για την αποθήκευση ενέργειας από ΦΒ 
σταθμούς που συνδέονται κατάντη κορεσμένου Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 

 
Στο ακραίο σενάριο χαμηλού μεσημεριανού φορτίου και υψηλής ΦΒ παραγωγής, κάποιοι Μ/Σ 
ΥΤ/ΜΤ του Δικτύου φτάνουν κοντά στο θερμικό τους όριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η σύνδεση 
επιπλέον ΦΒ σταθμών κατάντη του Υ/Σ δεν είναι εφικτή.  

Εταιρείες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν ΦΒ σταθμούς κατάντη του κορεσμένου Υ/Σ, 
συστήνουν μια Ε.Κοιν. η οποία εγκαθιστά σύστημα αποθήκευσης που απορροφά την ενέργεια 
ΦΒ σταθμών τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας και χαμηλού φορτίου και την εγχέει πίσω στο 
Δίκτυο τις ώρες υψηλού φορτίου. 
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ΚΙΝΗΤΡΑ 
 Η αποθήκευση συνιστά εναλλακτική λύση στην 

περίπτωση που η εγκατάσταση ενός νέου Μ/Σ 
είναι αδύνατη ή ασύμφορη. 

 

 Η Ε.Κοιν. μπορεί επιπλέον να αποζημιώνεται για  
τη συμμετοχή της στην αγορά εξισσορρόπησης 
παρέχοντας εφεδρείες στο Διαχειριστή 
Συστήματος για τη ρύθμιση της συχνότητας. 

Υ/Σ Μεγάρων 
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Η συμβολή των Ε.Κοιν. στην ενεργειακή μετάβαση 
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Οι Ενεργειακές Κοινότητες  

 προωθούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 

 ενθαρρύνουν την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα 

 προάγουν την ενεργειακή αειφορία,  

 αντιμετωπίζουν την ενεργειακή ένδεια 

 ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια σε νησιωτικούς δήμους 

 βελτιώνουν της ενεργειακή αποδοτικότητα στην τελική χρήση  σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενθαρρύνει τη σύσταση των Ε.Κοιν. και υποστηρίζει ενεργά τις δραστηριότητες τους 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

    Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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ΦΒ στη στέγη του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 

Φώτης Γάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, MBA – ΔΕΔΔΗΕ/ΔΧΔ - Συγγρού 23, Αθήνα, f.gakis@deddie.gr - 210 9209929 


